
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 1. října 2019 od 13.20 hodin 

Učebna č: 36 

Koordinátor Školního parlamentu: Ing. Bc. Kristina Hartmanová, Mgr. Veronika Bartošková 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

• Proběhla volba předsedy ŠP – předsedou byl zvolen Zdeněk Vráblík ZA 3. B, místopředsedkyní 

byla zvolena Michaela Vrbková z PS 2. A. 

• Školní mikina - minimální objednávka 20 kusů. Cena za mikinu 480 Kč. Novinka žíhané mikiny. 

Žáci mají možnost si do příštího týdne vybrat barvu mikiny ze široké nabídky, posláno na facebook 

školního parlamentu. Potisk na mikině zůstane stejný. Viz stránky školy, v sekci studium, školní 

parlament. https://www.szs-jaselska.cz/studium/skolni-parlament/. 

• Haloween ve škole – proběhne koncem října.  

• Soutěž o nejlepší placku – "Vyrob nejlepší placku a vyhraj dort" proběhne od 23. října 

do 23. listopadu 2019. Ludmila Skulinková z 2. C vytvoří plakát pro tuto soutěž. Bližší informace 

na příští schůzce ŠP. 

• Vánoční Budapešť – 16. 12 – 17. 12. 2019. Počet míst v autobuse 54. Cena zájezdu 1800 Kč 

(zahrnuto i vstupné do nemocnice, kostel) + 10 euro (plavba lodí) + kapesné. 1. den – Hradní vrch 

+ Rybářská bašta, kostel sv. Matyáše, Nemocnice ve skále, vánoční trhy, plavba vyhřívanou lodí po 

Dunaji, ubytování v hotelu (bez večeře). 2. den – snídaně v ceně, městský sad Varosliget, historické 

metro, synagoga, tržnice. Přihlašovat od 2. 10. 2019 v kabinetě 24. Mgr. Veronika Bartošková, 

vbartoskova@szs-jaselska.cz, Ing. et Bc. Kristina Hartmanová khartmanova@szs-jaselska.cz. 

Veškeré informace jsou na stránkách školy, v sekci školní parlament, tak i na facebooku ŠP. 

Přednostně se budou vybírat žáci, kteří nebyli v loňském školním roce a kteří jsou bez výchovného 

opatření. 

• 72 hodin – projekt 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Jedná se o tři dny plné 

dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin (10. až 13. října 2019) a zároveň 

jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, 

či jejich okolí. Více informací na www.72hodin.cz/2019/o-projektu. Žáci se mají vyjádřit 

do 4. 10. 2019. Aktivita by proběhla příští čtvrtek 10. 10. 2019 v odpoledních hodinách (zhruba na 

2 - 3 hodiny). 

https://www.szs-jaselska.cz/studium/skolni-parlament/
mailto:vbartoskova@szs-jaselska.cz
mailto:khartmanova@szs-jaselska.cz
http://www.72hodin.cz/2019/o-projektu


• Studuj zdravku – natoč krátké video 20 – 40 s. Cílem soutěže je motivovat další lidi ke studiu na 

zdravotnické škole a k práci ve zdravotnictví. Ve videu proto ukaž, proč zdrávku studuješ právě ty, 

nebo proč má smysl dělat to, co děláš. Video pošli na: soutez@studujzdravku.cz. Nejlepší dostane 

iPhone 8. Více na www.studujzdravku.cz/soutez. 

• Fotosoutěž pro studenty středních škol v Jihomoravském kraji - úkolem je vyfotit projekt 

v JMK, financovaný z fondů Evropské unie a krátce jej popsat. Vybraní výherci pak budou 

odměněni exkurzí do Bruselu. 

Další informace jsou k dispozici na: http://www.kjmk.eu/cz/domu/aktuality/foto-soutz-projekty-eu-

v-jihomoravskem-kraji-2019/. 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu s vedením školy – 22. října, 13.20 v učebně č. 36. 
 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 1. října 2019                           koordinátoři Školního parlamentu 
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